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RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CENTRO DE ESTUDOS 

SUPERIORES DE SÃO BENTO, OBJETO DO EDITAL N.º 137/2020-PROG/UEMA. 

 

Em resposta à solicitação de Impugnação do Edital nº 137/2020 - PROG/UEMA destinado à 

contratação de professor substituto para o Centro de Estudos Superiores de São Bento, esclarecemos 

que: 

 

1. O edital solicita contratação de professor substituto para a área/ subárea de Geociências/ 

Geoquímica com requisitos mínimos de Graduação em Engenharia Ambiental ou Química 

Licenciatura ou Agronomia Bacharelado, com Especialização na área. 

2. Considerando que, de acordo com o perfil do Bacharel em Geologia ou Geólogo disposto nos 

Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura (RCN/2010), 

trata-se de um profissional que atua na compreensão dos processos de formação e evolução da 

Terra e na localização e extração de recursos naturais, tais como águas subterrâneas, petróleo e 

carvão mineral. Em sua atividade, realiza o levantamento e a análise de rochas e solos, elabora 

mapeamentos geológicos e geotécnicos e avalia o risco de atividade sísmica. Atua na 

identificação, modelagem e exploração de aquíferos, depósitos de fosseis e jazidas minerais. 

Realiza a prospecção mineral, de petróleo e de águas subterrâneas, controlando a poluição nos 

solos e aquíferos. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza pesquisa científica e 

tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza obras e serviços 

técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em suas atividades, 

considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais. 

3. Considerando ainda, os conteúdos mínimos necessários à formação do Bacharel em Geologia ou 

Geólogo que possui como temas principais abordados a Mineralogia; Desenho Geológico; 

Estratigrafia; Sedimentologia; Geologia Estrutural; Fotogeologia e Sensoriamento Remoto; 

Petrologia Ígnea e Metamórfica; Geologia do Brasil; Geologia Histórica; Geofísica; Geoquímica; 

Geomorfologia; Pedologia; Geologia Econômica; Prospecção Mineral; Paleontologia; Recursos 

Energéticos; Hidrogeologia; Sismologia; Cartografia Temática Digital; Mapeamento Geológico; 

Geologia de Engenharia; Matemática; Física; Química; Ética e Meio Ambiente; Ergonomia e 

Segurança do Trabalho; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

4. Correlacionando os conteúdos abordados nos RCN/2010, pelo Curso de Geologia com as 

disciplinas que fazem parte do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, que se enquadram na 

área Geociências/Geoquímica, de acordo com a estrutura curricular vigente, conforme quadro 

abaixo: 
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Disciplinas do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Ambiental 

Conteúdos do Curso de 

Geologia Bacharelado 

QUIMICA AMBIENTAL QUÍMICA 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL  

POLUIÇÃO AMBIENTAL  

 

5. Considerando que o contratado tem de desempenhar as atividades docentes junto ao Campus de 

São Bento, no total de vinte horas semanais de trabalho, para lecionar a(s) matéria(s) ou 

disciplina(s) que lhe forem determinadas pelo Departamento ou Centro que requisitou a sua 

contratação e que, esse total corresponde a no mínimo 2 (duas) disciplinas por semestre, 

entendemos que o Bacharel em Geologia ou Geólogo não possui conhecimentos formativos 

comprováveis para lecionar mais de uma disciplina, conforme relação apresentada no item 4. 

6. Pelos motivos acima expostos, os requisitos mínimos não contemplaram o curso de Geologia 

Bacharelado e, portanto, julgamos improcedente a impugnação apresentada pelo candidato e 

posicionamo-nos pela permanência dos requisitos mínimos indicados no Edital nº 137/2020 - 

PROG/UEMA. 

 

 

São Luís - MA, 6 de agosto de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana 

Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 


